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UNESKO kaj Esperanto
Sur la kovrilo cle la antaŭa numero de nia revuo staris kliŝo kun jena 

teksto :

Cu UNESKO pristudos la problemon de la lingvaj malfacilaĵoj inter la 
popoloj ?

— Tion decidos la ĝenerala konferenco baldaŭ okazonta.

Intertempe, la konferenco de UNESKO kunvenadas en Parizo.
.Malfeliĉe, ekestis politikaj incidentoj okaze de la akcepto de Hispanujo kiel 

membro de la organizajo, kaj la eksiĝo de la ĝenerala direktoro ankaŭ tute 
aliigis la evoluon de la laborplano de la konferenco.

Nenio tamen indikas, ke tiu laborplano ne estos efektivigata, almenaŭ plej 
grandpa rte.

Kaj tial ni volas atentigi niajn legantojn pri la tre grava punkto en tiu 
laborprogramo, kiu temas ne pri Esperanto mem. sed tamen pri la lingvaj 
malfacilaĵoj inter la popoloj.

Ciuj memoras ke. antaŭ kelkaj jaroj, estis transdonata en la O.Nji., grava 
petskribo, per kiu centmiloj da personoj individue, ĉiu sur aparta folieto — 
esprimis sian deziron, ke Esperanto estu akceptata kiel helplingvo kaj ke ĝia 
instruo estu kuraĝigata kaj akcelata de la registaroj.

Inter tiuj, kiuj individue subskribis tian folieton, estas la Prezidanta de la 
franca Republiko, S-ro'Vincent. Auriol; ankaŭ diversaj ĉefministroj kaj uti Histroj, 
multaj parlamentanoj, scienculoj, industriistoj kaj komercistoj... Duhi multaj 
asocioj kaj sindikatoj, kun centmiloj da membroj, are aliĝis al tiu deziresprimo.

La rezulton de tiu ĉi referendumo la O.N.U. transdonis al UNESKO, por 
ke tiu ĉi organizajo pristudo la demandon.

En eiuj landoj de la mondo, la Esperantistaj organizaĵoj sin direktis al Ia 
oficialaj delegitoj, kiuj reprezentas iliajn landojn ĉe la Konferenco. En Belgino, 
ankaŭ Belga Ligo tion faris kaj diversaj delegitoj promesis, ke ili subtenos la 
proponon pri budĝeto, dediĉota al la pristudo de tiu ĉi por la tufa motido 
interesa problemo.

Ĉar, en tiu unua stadio, ne jam temas pri diskuto, kiu neeviteble iĝus 
ĥaosa, sed nur pri la akcepto de budĝeto, kiu permesos al speciala komisiono 
pristudi la demandon, por ke, ĉe sekvonta kunsido de la organizaĵo, la delegitoj 
povu priparoli la aferon en pli taŭga kaj rezultebliga maniero.

La gvidantoj de la internacia movado tre serioze sekvas la demandon: kaj 
se Va, budĝeto estas akceptata, ilia unua tasko estos, kunigi la necesan dokumen
taron por konvinki tiujn delegitojn, kiuj aktive kaj speciale pristudos la 
problemon.

Intertempe, en ĉiuj landoj, la espera utistaro, kun granda intereso kaj 
granda espero, sekvos la evoluon de la afero. Alaor. JAUMOTTE.

L



La Beneluksa Esperanto-Kongreso
Kvankam la oficiala Komuniko n-ro 2 estos publikigita nur post nova 

plena kunsido de la L.K.K., ni jam malkaŝas kelkajn sekretojn !
Cin kongresano ricevos senpagan kongreslibron (ĉ. 40-paĝan); ĝi enhavos 

utilajn kongresajn informojn, Ja historion de kai indikon pri la kongresurbo, 
la liston de ĉiuj aliĝintoj, almenaŭ ĝis certa dato, ktp.

La kongreskomitato ankaŭ eldonos plaĉan poŝtkarton, afrankitan per 
havinda, verda, 80-ctm-a poŝtmarko (serio de la Poŝr-Estroj). Oi krome sur
havos specialan kongresan poŝlampon — en Esperanto ! — ĉar almenaŭ ĉiu 
tagojn funkcios por ni poŝt-oficejo en la Kongresejo.

(La prezo de tiu saluta karto estos verŝajne, o bfr aŭ 40 cendoj. Oi esatos 
akirebla de ne-kongresanoj eksterlandaj por I respondkupono).

Ni fine instigas niajn gemembrojn kiuj ne jani faris, fuj pagi la kongres
kotizon de bO frankoj al P.C.K. N" 3760.08 Ue « Belga Esperanto-Kongreso », 
Antverpeno.

En pasinta numero, ni komencis la publikigon de nova rubriko, kiun 
ni daŭrigos en la proksima numero.

Ni volas hodiaŭ rezervigi la lokon al paĝo, kiun ni trovas en la 
septembra-oktobra numero de « Franca Esperantisto » kaj kiu prezentas 
ankaŭ tian demando-serion, sed speciale rezervitan al nia Majstro.

Ĉar estas decembro, en kiu ni festas la Zamenhoftagon, ni pensas 
ke tio ĉi interesos pli multe la legantojn ol la demandaro kiun ni preparis 
pri la movado mem kaj kiu same bone povas aperi en la numero de 
Januaro :

Cu vi scias ?

DEMANDOJ PRI NIA MAJSTRO

do la gimnazio pro lia bonega «tudo «lo la 

«roka lingvo.

Entulo ra lingvojn.

En kiu lingvo li eslis edukilo i  — En Iti 
mso.

Cu D-ro Zam enhof havis fremdan pran/ 
aran ? — Li mem asertis, ke lia familia nonio 

Snmenhol estas germandevena (ekzislas vilaĝo
aron !
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Fondaĵo Jennen... kaj Premio por Grupo
Nia membraro scias, kio estas la premio « Antoinette Jennen
Temas pri postlasaĵo ele nia bedaŭrata amikino F-ino Antoinette Jennen 

kaj kiti permesas al ni transdoni ĉiujare premion.
La du unuajn jarojn tili premio estis transdonata al S-ino Maria Elworthy- 

Rosenaer, pro ŝia pionireco, kaj al la Bruga Grupo, okaze de ĝia jubileo.
La prezidanto de la •« Fondaĵo ?, S-ro Maur. Jaumotte tamen1 akceptigis 

de la membroj de la juĝantaro, ke, estonte, la premio ne plu estos donata al 
privatulo, kiti bone laboris, sed al la belga grupo, kiu plej bone laboris en tiu 
ĉi senco, ke ĝi progresigis la Ligon per plialtigo de sia mentoraro kaj de la 
sumoj transdonotaj iurilate al la Ligo.

Por scii kiu Grupo akiros la premion, ne gravas kiu estas la grupon plej 
forta';'sed kiu'gru-po akiris, kompare al la antaŭa jaro, la plej altan procenton.

Je la I5a de novembro, dato de la lasta adniinistrantara kunsido de la 
Ligo, la intergrupa konkurso donis jenan rezulton :

Grupo de : 1951 a H*52a- ; %

Bruselo ..........  .......... ......... . LIS p. 492 p. 109,8
Antverpeno .............................  oli 558 109,2
Gento ........... ............................  119 120 100.8
Bruĝo ...........................     284 220 83,3
ChaHeroi ,.. ................................. 47 35 74,4
Verviers .....................................  72 36 50,—
El tio evidentiĝas, ke tri grupoj plibonigis sian rezultaton kompare al la 

antaŭa jaro; dum ĉiu esperas ke ankaŭ la Bruĝa Grupo ankoraŭ kapablos atingi 
similan rezultaton antaŭ la fino de tili ĉi monato.

Intertempe la vetkurado iras inter la brusela kaj la antverpena grupo, kiuj 
ambaŭ promesis labori ĝis la lasta tago de la jaro al la plibonigo de la jam 
tre bela rezultato... por gajni la premion, jes; sed precipe por plifortiĝi la 
situacion de Belga Ligo.

Ni do faras alvokon al tiuj Belgianoj, kiuj havas infanojn, nepojn, nevojn, 
kuzojn, aŭ nepinojn, nevinojn kaj kuzinojn, kiuj iie jam estas membroj de la 
Ligo, por ke ili ilin membriĝu, eĉ kiel kadetojn, se ili ne estas jam 18 jaraj.

Estas interesa maniero subtenu la movadon, ĉar Belga Ligo sendas al tiujj 
inembroj la revuon, kiu iam ekinteresigos, se ne la infanon mem, eble unu el liaj 
familianoj !

Ni laboru, rii persistu, kaj ni venkos !

Sundio! apud Ingolstadl, en Itavani jo: alia 

vilaĝo Sombo! ekzislas en Katenu jo, an kii. 
oriente de In Mirin pinio tle la Iam» VVirzjarvv. 
— lin  bofrato Silhem ik eĉ asertis, ke lia 
familio, eslis Forpelilo el Hispanujo en t.fg j.

Ki ani I) ro Z am enhof eslis nomito karalira 

ile la tranca Honorlegio ' — bri to o -;, laŭ 

Rektstara Dekreto, je In Joa de julio.
Kioma eslis la arata mortkranio infestita

por Ipperanta  ? — D ek inii rubloj {== IO.ĵeto 

francoj (rankoj), doto de S  ino Zamenho!.
ĉ u  ekzistan ankoraŭ fonografaj diskoj faŭ 

cilindrojI kuri la noĉo de D-ro Zam enhof ? 
— Verŝajne ne. bedaŭrinde. La disko enregio  
trinta lian voĉon en ip t i .  en Parizo, eslis 

Lukontrakto detruita — kun aliaj diskoj. —« 
kiam la limio Gaiimoht vendis sian industrion- 

Roland JO S S IN i T



Por ke Blinduloj povu legi

LA ESPERANTO-ALI'AS ETO EN BRAJLA SKRIBO
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Ci (in «/-lifeo!» ('•‘Ids resumo ile parolado 

L i u i  faris niu U inda samideano Henry Krusi!, 

jr unlii ŭ Iti I lieratura Luj Praktika I .speranto 

(trupa rri N eu ’ Vo rli. N i ĉerpis ĝin eri lu 

lustuperinta nomero de i  Im ento H iperun

anio * (Sep t O k i. j ja ) .

Ue antikvaj tempoj estis blinduloj 
inter la homaro, kaj ili fariĝis socia 
problemo. Ĉar iii ne povis sin vivsub
teni en la antikva ekonomio, ili plej 
ofte mortis aŭ estis mortigitaj. Eĉ tiam, 
tamen, estis multaj blindaj metiistoj, 
ekzemple vagantaj muzikistoj kaj poe
toj, Primitivaj popoloj ĉiam bezonis 
personojn por kanti pri iliaj bravaj ven
koj.

Ciuj aŭdis pri la fama blinda 
Homero, kiu versajne estis tia vagmu- 
zikisto. Sed la plej granda parto de 
la blinduloj restis ĝis modernaj tempoj 
nur almozpetantoj. Nuntempe, la blin
dulo povas sin rneni subteni, se nur 
vidantoj komprenas kaj fidas pri lia 
kapablo. Tiu takto estas dank' al mo
dernaj edukmetodoj.

Tiun edukon komencis Valentin 
Huŭy en la jaro 1783, kiam li fondis 
en Parizo la Instituton Nacian de Junaj 
Blinduloj. Hnŭy edukis per alfabeto de

gra ii diaj levitaj literoj havantaj la form
ojn de ordinaraj nigrepresataj literoj

Post proksimume kvindek jaroj, 
Louis Braille elpensis palpalfebeton por 
blinduloj, kiu hodiaŭ portas lian no
mon. France kaj angle ĝi nomiĝas 
hraillc, kaj Esperante brajlo.

Braille estis unue studento kaj poste 
instruisto de orgenmuziko en la Pariza 
lernejo. Ĉar li kredis, ke sukcesa blinda 
muzikisto devas skribi kaj legi sian 
muzikon, Braille elpensis sian s e s p a r 
tan sistemon de palpskribo.

Poste li alĝustigis ĝin por ordinara 
legado Braille bone sciis, ke levitaj 
punktoj estas pli palpeblaj ol levitaj 
linioj, kaj ke la plej bona sistemo de 
palpskribo estu plej simpla. Cin el liaj 
literoj kaj signoj formiĝas el unu ĝis 
ses punktoj en sespunkta ĉelo. El tiuj 
punktoj oni povas fari sesdek-tri 
diversajn kombinojn. Eĉ hodiaŭ, la plej 
granda nombro da blinduloj opinias, ke 
la brajla sistemo estas la plej bona 
palpskribo iani elpensita. Oni povas 
presi brajle, kaj oni povas skribi ĝin 
per hrajlskribmaŝino aii per mano.

Spite de la boneco de la brajla sis
temo kaj ĝia populareco inter la bli n-



iluloj mem, la estraro de la lernejo 
en Parizo malaprobis ĝin kaj malper
mesis ĝian uzon. Oni eĉ malpermesis, 
ke Braille instruu per sia sistemo. Li 
mortis forgesita kaj malkontenta en 
januaro 1H52, kaj estis entombigita en 
sia naskiĝvilaĝo Coupvrav, Francilio. 
Tien senĉese pilgrimas blinduloj kaj 
hlintl ula mikoj. Nur nuntempe, je la 
centjara datreveno de lia morto, oni 
planas translokigi lian korpon al inda 
tombejo en Parizo (I ).

Je proksimume la sama tempo, kiam 
Louis Braille enkondukis sian sistemon, 
teinon, fondigis tri unuaj Usonaj priv
ataj lernejoj por blinduloj. Hu ĉi tiuj 
lernejoj kaj en la multaj ŝtataj lernejoj, 
kiuj baldaŭ poste fondigis en Usono, 
oni uzis levitajn literojn simile al la 
Maŭy-sistemO. Pli poste oni edukis per 
American Fininte, kiu estas adaptado 
cle la originala brajla sistemo. Fn IOI H 
ĉiuj blindullernejo] kaj blimlulpresejoj 
en Usono konsentis lizi sistemon noma
tan reviziita ati l la brajlo, grado unu 
kaj duono.

Dum la lastaj jaroj komitato de 
Unesco por Unuforma Brajlo aranĝis 
konferencojn, kie edukistoj kaj presis
toj de samlingvaj grupoj interkonsentis 
pri unuformaj brajlaj sistemoj por siaj 
lingvoj. Tiuj konferencoj jam sukcesis 
pri Proksima kaj Meza Oriento, Afriko, 
kaj Hispan- kai Portugallingvaj landoj. 
Ankoraŭ necesas nur unuformigi la 
brajlajn sistemojn de la Malproksima 
Oriento.

Restas por priskribi, eble la plej 
gravan, plej antaŭviilnntan hodiaŭan 
klopodon pri brajlo : la Esperanto-mo
vado inter la blinduloj. Eble estas 
nekredeble, sed proporcie estas pli da 
blindaj Esperantistoj ol vidantaj. HI la 
268 regule presataj brajlaj revuoj en 
la mondo, kvin estas en Esperanto.

( i )  T io indo tombejo estas la Panteono, al 
kio. laŭ specjala le^o. estis tronsporlataj In 
restaĵoj cle la kara mortinto.

E K S E M P L O  S E K V O T A

\ V O R L L )  F E D E R A T A '  F O R  T H E  

H R O T U C U O N  O E  A M M A L S . -  En la
somera numero cle la orfano de tiu ĉi 
Asocio, en kiu nia malnova amiko lan Inenii? 
ludus gravuri mlon, aperis, umialoje. artikulo 

eri Esperanto * T uimondn alvoko por starigu 
Tunelo > . . .N i scias ke, dum lii internaciaj 
konvenoj de tiu asocio, nia amiko, diversfoje 
jam. parolis malrapide esperantlingve kaj same 

Ijon*" nu eĉ pli bone komprenigis sin, ol tiuj 
kiuj parolaĉos iun alian tielnomatan « inter
nacian » lingvon Li intencas daŭrigi Lmi. 

ankaŭ en la revuo, li presigos estonte similajn 
artikolojn, (iratulojn.

Kial Ia blindulo] tiel sin turnas al 
Esperan t,«t ? Ĉar ili mejn pli multe 
bezonas ĝin, kaj tial pli bone kom
prenas la ĝeneralan bezonon de Espe
ranto. Brajla presado estas multekosta, 
kaj blinduloj ne havas multan monon. 
Tial la internacia primtprenado de 
brajlajoj estas speciale necesa.

Estis surdblinda Sveda lingvisto 
Barak! Thilander, kui unue komencis 
klopodi por Esperanto inter la blindu
loj. Tuj kiam li mem eklernis Esperan
ton, li komencis agiti por ĝia uzo inter 
blinduloj. Sub lia influo Profesoro 
Can de Francigo fondis en 1904 la 
unuan Esperantan brajlan revuon Es- 
pcranto-Ligilo. Post kelkaj jaroj Thi
lander mem fariĝis brajlpresisto, kaj 
de tiam li regule redaktis kaj presis la 
revuon.

Krom la Esperantaj brajlaj gazetoj, 
estas ankaŭ brajlaj libroj publikigitaj 
Esperante. Nur antaŭ nelonge fondigis 
Internacia Esperanta Brajla Biblioteko 
en Francigo, de kiu iu ajn blinda Es
perantisto rajtas pruntepreni librojn 
per poŝto. Jus fendiĝis Ligo Internacia 
de Blindaj Esperantistoj, ĉi celas pli
bonigi la vivkondiĉojn de la tutmonda 
blindularo, kaj plidisvastigi la uzon de 
Esperanto.



Paso post Paso en Esperanto 6:
Dum nia elementa kurso ni lernis ke 

«t oni uzas sia, kiam la vorto apud sia 
rilatas al la subjekto de la frazo sed iie 
estas parto de ĝi meni ».

Ni iom pli detale priparolu tion :
Ni ankoraŭ bone scias, ke la posedaj 

pronomoj estas mia, via (cia), lia (ŝia, 
ĝia), nia, via, ilia.

Do, por la tria persono : lia, ŝia, ĝia 
eri la ununombro kaj ilia en la multe
nombro.
' Anstataŭ tiuj pronomoj, ni uzas sia 

( de si) por la multenombro sanie 
kiel por la ununombro, se la vorto apud 
tiu pronomo rilatas al la subjekto sed 
ne troviĝas mem EN la subjekto de la 
frazo. Oni do neniam povas uzi sia 
EN subjekto.

Unuflanke ni diras : 
ini vidas mian patron 
v* vidas vian patron 
Ii vidas sion patron (de si)

sed aliflanke 
mia patro vidas min 
viri patro vidas viri 
lia patro (de li) vidas lin.

En la simplaj frazoj ne povas esti 
malfalilnjoj, kvankam oni vidas ofte 
erarojn koncerne la uzon de sia.

Iom pli atenti oni devas kiam temas 
pri nesimpla frazo :

1- e en la ĉefa frazo oni tutsimple 
respektas la ordinaran reunion:

2- e en la subfrazoj, la komplementaj 
frazoj, oni devas bone distingi la sub
jekton de la ĉeffrazo kaj ia subjekton 
de la Subfrazo. Se ne troviĝas subjekto 
en la komplementa frazo, oni devas 
enpense aldoni ĝin.

Se la subjekto-vorto apud sia (en

la subfrazo) rilatas al la subjekto de 
la komplementa frazo : sia.

Se la vorto apud sia rilatas al la 
subjekto de la ĉeffrazo : NE sia. 
Certaj gramatikistoj plenigis tutajn 
broŝurojn pri la sia-problenio. Zamen
hof mem eĉ ne menciis ĝin kaj la 
regulon oni faris laŭ la ekzemploj de la 
klasikaj Espe ra n to-te kstoj.

Se oni aplikas la regulojn cititajn 
ĉi-supre, oni rie erare uzos la posedan 
pronomon de la tria persono kaj pli 
profunda pristudo estos tenio por alia

Paŝo s post kelkaj monatoj.
Ekzemploj :
I -e .simpla frazo :
Li renkontis sian fianĉinon (de si)

— Alberto renkontis la fianĉinon de 
Alberto.

Li renkontis lian fianĉinon (tie li)
- Alberto renkontis la fianĉinon de 
Ludoviko.

2-e nesimpla frazo :
La instruisto legis en sia libro, pos

tulante ke ankaŭ la lernantoj legu 
siajn lecionojn : la instruisto legis en 
sia libro —- en Ia libro de la instruisto 

de si -  de la subjekto: ke la
lernantoj legu siajn lecionojn - la 
lecionojn de la lernantoj = de si — 
ile la subjekto de la komplementa 
frazo.

Kaj aliflanke : La instruisto unue 
legis sian diktaĵon, postulante ke poste 
la lernantoj klarigu lian tekston -- la
tekston de la instruisto — de li — do 
de la subjekto de la ĉeffrazo =  lia.

EKZERCO : Premi la «: Fundamen
to »-n kaj klarigu aj vi la uzon de la 
posedaj pronomoj en diversaj tekstoj.

H. S.

FAKA UZADO DE ESPERANTO
S-ro C. A. Pruissen el Amersfort (Nederlando) verkis 62-paĝan broŝuron, 

kiu enhavas ne nur modelojn de komercaj leteroj, sed ankaŭ utilajn konsilojn 
pri internacia komerco, kaj listojn de specialaj komercaj vortoj kuti iliaj 
difinoj. (Eldonita de The Esperantisf Publishing C”, Heronsgate, Rickmans- 
vvorth). Esperantistoj, apliku esperanton al via fako.



B E L G A  K R O N IK O
ANTVERPENO
Esperanto-Grupi» « La Verda Stelo »
(Post ĉe kri 11 mero : 726.54 )

Por enkonduki la oktobran monalon. In vu i 
lapon parolota jurnalo okan» kun In koi i nin 
kunlaboro cle diversaj membroj.

La postan lapon (suhai»') nmllaj verdstelanoj 
kun siaj familionoj partopreni» al la aŭtuna
Inilo.

Isi loan ni havis lu plezuron ĉeesti vesperon 

aranĝita ri cle niaj novaj inembroj S in o  L». 
Dcbackur (kiu pritraktis la amuzan pudon) 
kaj S-ro H. J ie rifiv-r (kiu prenis sur sin lu 

geografian parton), lli donis d ('laian raporton 
pri sia vojaĝo al Itigoslnvujo kaj ili surprizis 
nin per filmoj (parle kolorigitaj) (iri sia j 

pravaj travivaĵoj en la Imulo, kie okazos nio 

sekvontjara universala kongreso, lli spetiale 
subslrekis lu afablecon kaj la korecon «le la 
akcepto flanke «le la jugoslava] esperantistoj 
Militaj eksterpre!punoj, konatoj de la gofio ru

ladante), ĉeestos tiun interesan vesperon. S  ro 
R. Van Lvrnle abibi»’ funkciigis lu filmu 
parulon.

I .h  amuza vespero de hi 170 donis al 
T imi H. D>' Kcldanrr In oka/.nn montri sian 

kapablecon. Ŝi tion lari» Ire- lerte ka) »pritr 
kaj lu longa aplaŭdo ĉe la finu veri' r sprimis 
la dankon dr lu ĉeestantaro. Estis imri el la 

plej hunaj amuzaj vesperoj «le In lasto lemilo
hii 3-pm. I*-ino H. Hofkens parolis pri 

c Kelkuj Skizoj. ► $i vekis Iri atenton p«-r sia 
spritplena temo kuj hi maniero laŭ kiu ŝi ĝin 

prezentis. Per enigmaj desegnaĵoj (memver

kitaj) ŝi revivigis situaciojn pasintajn aŭ per  
sonojn kiuj ludas specialajn rolojn en nin 
grupo. La videbla amuziĝo de Ia publiko estis 

p«>r la pnrolndistino rekomponi» jiro ŝin laboro.

Por konkludi In monaton, la 5 1 an S-ro R 

Van Kvado aranĝis li I iii vesperon, ŝatatan rle 

In ĉeestantoj pro la diverseco de la tenioj kaj 
pro la lukto, ke L ikaj filmoj jam eslis sonaj.

U , 7an «le novembro, okazis nia ĉiujara 

milulvespero en la salono « I n  t Kasteeltjc », 
\Vattlsekuai, 42 Membroj partoprenis al tiu 
festeneto kaj laŭ la speciala karaktero de tiu

vespero, ĉiu «istis de vi ga I n kunporto sian pro
pran lumon, l in  fakto «Iuliis «d la lesleMrnrn 
In okeron elekti In plej belan lumigilon: 

I’-ino I luban gainis la .premion, seti nia pre 
/idanto konigis sin kiel la plej grava mftul- 
manĝanlo.

La diskuti es|M’n> de la t ja  kun Iii tenio 

« Cu In mondo progresas f • estis enkondu- 
kalrt ile S-ro G . V an  «l«-n Hossehe. Tiu aktuala 
.subjekto vigle esti* iJjskuiata. precipe de S-roj 
M . D e K etelaerr kaj K. \m ery ik * . F-inoj 

11. D e Ketelacre kaj i I. «'I M. H-dkens, S  roj 
V anderhovdoncji kaj A , D ebiliker. S-ro M  
Iniiinotte, kie! Prezidanto, jier I rufaj vortoj 

detalis diversajn punktojn kaj pliklarigis ke l
kajn opiniojn cli’ la ĉeestantoj. I j i  konkludo 

«■stis ke la mondo vere progresas 1!

Propramo ile In nenonta/ koncena; :

C im ei abeele en « \V itle  Ize li"  » Frank
rijklei, .J je la JO a ',<J Ii.

/decembro i lo 3nn parolota jurnalo 

■Sankta Nikolaa f«?ŝlo; 1« l io n  /.am enbola  
« c .jiera; la ipan : amuza vesjaTo; la i la n  
(dimanĉon) • aŭinĉijr-ekskurso al Bruselo por 

viz»li la lumigadon la itona ( ia  Kristnaj*!- 
tago) rie okazos kunsido. salmino, la 37.111 

Kristnaska Balo, kun interludoj (ĉiu kunportu 

surprizan donacetonJ.

lono,iro /0550  : la aan : (ruminia jurnalo; 
la omi ; « Rase bnll .-vespero, kun klarigoj 
demonstrnrioj k.t.p «le S-ro lozi'! Vinrk kaj 

Kompanio: la itian ĝenerala kunsido; lo 
t San (dimanĉon) ; jodenteno, sekvota de 

kabareda lloro kaj de dancado; lo ujan ; 
(lundion) ekzameno de lu vintra kurso 

In isato diploindisdono al la geleniinltoj de 
la vintra kurso la doan prelego M la libro

• Milto, Pensu. R idu ».

F e b r u a r a  : la fi a n  : p a r o l a ta  ju rn a lo :  la

• Viri ; «muza vespero «-n la signo de karno
valo. In l ia n  (sabate) karna vidludo: lu

Joan : I i Iiii vespero de S-ro R Van L'.ynde; 
la ija n  t Pamladn de S-ro Fileo V an ( '«in 

dertaelen. komitatano de I F  A.

Mortu : la toan [Miminta jurnalo; la I 3an J 
kabaredo vespero cle < La Klopodantoj >; la



joan diskutvespern; la 37&11 : amuza ves
pero.

Aprilo : lu 3ar> : parolata ĵurnalo (Sankta

Vendredo)
B R U Ĝ O
Bru£a Grupo Esperantista.
I Post ĉ Akri tint ero : j8 .33 .33l

l-a kurso por komencantoj regule eslas 
ĉeestata dum la umia iroro de ĉiu marda 
kunveno. Duni la dua lloro lu novaj ariero 
onlof kune kun ki jili malnovaj nemembroj 

agrable praktikas la lingvon.
La 7 'an de Oktobro okazis tiel interparolado 

pri diversaj arlikoloj «perintaj en la Belga 
Gazetaro pri In problemo ile la internacia I mg 
vo. La l tan de Oktobro Sro Karlo Poupeve 

raportis pri sia vizito de la antaŭa tago al In 
kunveno de la Brusela Cinipo. Enportinta 
teatraĵo estis legata dum la kunveno de la 

Ji B rle oktobro kaj vekis ĝeneralan intereson, 
kai g ĵ-an  de Oktobro, ' li In dancejo T aburio, 

okazis la unua liai» de la minri sintra sezono. 
La sukceso estis grandega kaj kiel kutime la 
plimulto de In ĉeestantoj nur kontraŭvole 

forlasis In salonegon ie lii 3« matene. Rapor
tado pri tiu iik.i/iiilajo plenigis la kumenon

de Iri sekvanta mardo.
Interesa interparolado firi rn.ibnoltr kornitaj 

stratnomoj en Bruĝo okazis In pan de Nio 
veni bro. La i la n  ile Noveniltro la ĉeestantoj 

organizis ludon pri la lemo : • Kion kunportas 

viro en siaj poŝoj kaj virino eri sin mansaketo 
« Ĉiu laŭvice malplenigis siajn poŝojn aŭ sian 

mansaketon kuj In montritaj objektoj estii 
Inŭte nomataj. Tiuj inventemoj instruis kelkajn 
novajn vortojn kaj In uzon de la sufiksojn 

ui mg- ii kaj plie prizorgis amuzajn momen

tojn.
I Juni la s Braden» - de- In 2>-a de No 

vellibro, libroj kaj nitaj es p e ra n tu jo ; estis

montritaj kaj kelkaj disvendataj.

ĵaŭdon l - a n  de* Novembro okazis en la 

restorado de la grupo sidejo niitulvesper 
manĝo. I a  dudeko da ĉeestantoj abunde gustu
mis la bonegajn mitulojn kai Iritita n  terpo 

mojn kaj poste agrable finiĝis la vespero per 

rakontado kaj per societa;.! ludoj.
Surpriza vespero estis organizata la iun de 

decembro La dislotunindo kaj uialenvolvigo

de la nekonataj premioj alportataj de tio j 
ĉeestantoj, estigis grandan ĝojon

Propramo tle la venontaj kunsido; .
O nii nara kunvento ^iumarde je I-i ia ,  

en la sidejo * Gondan f loorn Corm-t d O r » 
Simon SleviAplaals.

Decembro : i  jan : je. In ion  : likzanieno
pri lo elementa kurso: je In 2 1 a : Debato
« Cu estas dezirinde kr edzino laboru ekster-
bejn)»- ? »

30-an : ie Iti Jon f Iridon" i le idiplomoj
.<1 la ekzaniuriiutaj arioj de I» elementa kurso. 
Je la i l a  : Parolata gazeto.

lanuaru fian : (Pesto de In Tri Reĝoj 
Lpilani n) Agrabla kunvenu eslas preparata, 
pri kiu detalaj informoj estos donataj pli 

(voste. — 13nn : Generala jarkunsido de In 
Grupo Raportoj. Komitataj elektoj. ktp. 
— inan  Kanta vespero — 27.111 Ĉiu
rakontu ion pri propra travivajo.

3 1 iui (sabaton) en la dancojn « L ib an e  * 
eniro G raus'vverkersstrual. apud Iii I eatro) 
Dua grunda B A L O  de' la nuna vintra sezono.
I unkarioj por 30 I r. ĉe In inembroj aŭ per 

pago al In P.Ĉ.K rle In grupo N 0 1833.33. 
f rua rezervigo de kurtoj estris konsilinda.

f t bruaro : 3«n r Raportado pri lu balo 

loan  Parolata gazelo. — 17011 Port n i
ludado laŭ lotumado nu ekskurso al In K«r 
navedaj festoj ĉe Ia marbordo, i  pui I lumor- 
nĵoj (nntaŭskribiJaj)

B R U S E L O
Esperantista Brusela Grupo.
(Poitĉeknumern ' 12.30 (8)

Lu kunvenoj estas regule kaj multnombre 

vizitataj.
I .s Kon de oktobro, vesperon de nin parolata 

gazeto, okazis lesta kunveno por premiigi 
S-inon L. Sinos kuj S-ron Van der Stompe), 
kiuj akiris 1« plej altajn poeni noni brojn por 
siaj artikoloj, legiloj en la kadro de In paro
lata gazeto, lli ricevis diplomon kaj ĉekon kun 
'aloro de 30 jranko; por aĉeti esperantan 

libron. Rekompence S  ino Sinos kaj S  ro Van  
der Stompe!, regalis nin per lu legado de la 
premiitaj prelegoj. Samtempe S-ino Plvscm 

ankaŭ ricevi» ĉekon de 30 frankoj kaj diplo 
mon por la plej regula ĉeesto de nia; kun
venoj. U i ao-an de oktobro kaj la 17-pn de



\
novembro S-ro Vari do r Stompe! gvidi!» kun 
lu kutima lerteco la perfektigan kurson, kiun 
li bonvolis rekomenci. La 13-an d<* oktobro 
S  ro Caste! priparolis la plej grandskale <>r 
gnni/.itan monfalsadon. kiun la mondo inii» 
vidis, kaj kiu okazis dum la lasta milito; ia 
J7-an de oktobro esli» rezervita al S-ro O leffe. 
kiu pro teknikaj «irkonstancoj ne povis Ĉeesti 

In kunvenon. S-ino Lerni, kiu hazarde viditis 
nian grafion eri tiu vespero, bonvolis legi por 
ui kelkajn historiojn, kaj aliaj samideanoj 
agrabligi* Li vesperon per rakontoj firi inai 
nova Bruselo, l-a l-an  de novembro rekotnen 
»iĝis nia parolata gazeto, kaj S ino F rusi 

akiris en tiu unua vespero la plej altan poent- 
norubron per sin artikolo. La m-an de no
vembro S-ino Darius parolis al ni pri malnova 
kaj nova I (ungarujo. Ŝi spleciale pritraktis I,» 
historion de tiu laudo kaj ilustris sian prelegon 
Pier multe da bildprospektoj: ŝ i  t i «'I su c es is  

«loni al ni bonan ideon piri Hungarojn.
La Zion de Oktobro malfermiĝis «'ii 

Ateneo Robert Ca tiean, rue f '.mesi Allard, 
en Bruselo, elementa Espio ranto-kurso g» idai,, 
de I -ino Simone 4 kbo/inski.

Specialan mencion meritas In prelego de 

D-ro Kempenecrs, kiu okazis la cpan de 
oktobro en * M aison du Peuple » St. G ili,-s 
ĉe la naturamikoj. Ceestis multe da parsonoj, 
kiuj kun grunda interesiĝo sekvis la [iuroludon, 
lanton en frama lingvo, koj kiu temi* pri lu 
origino ile Iu lingvoj ĝenerale. I.u preleginto 

klarigis ke ili ĉiom estas ĉerpetoj el diversaj 
«fiali-ktoj. Tiel ankaŭ la internacia lingvo 
d«'vos esti ĉerpinta el pluraj lingvoj. Lu paro
linto mendis ankaŭ lu granitajn malfacilaĵojn, 
k iti | ri oni renkontas ĉe In tilja tradukado de 

ui lingvo en alian, kuj atentigis firi lu dan
ĝero kuj responde! o ĉe interpreto de kompliku; 
tekstoj, tuj ĉe elparolado, kio tiom ofte devas 
okazi dum la glandaj O N L  konferencoj. Posi 
tiu ege interesu parolado sekvis vigla diskuto.

Propramo/ Ae in estoniaj kunsidoj.

Cmlitnde. je 20.30 b. Ljo Brasserie St 
Martin. Place du Grand Sablon. 38. Grote 

Zavclplein.
Decembro. — La L a n . paro la ta  gazeto; 

dim anĉon la 7-an, je lu i ja Sankta  .Nikolaa 
festo; la 8-an. S-ro Jirousek « O k  grandii j 

ensekretigito) >; la i j a n .  Z am enhofa  vespero;

LASTHORA INFORMO
I e la vetu pmsni nni cmto. iii riferi» Ai' D  ro 

Kernpeneers fo /emiri informon

LASTMINUTE, nii ricevis ampleksan 
raporton de D-ro I. Lapenna, en kiu 
li detale raportas pri la pritraktado 
de la demando pri la diverseco de la 
lingvoj en la internaciaj rilatoj,

Je la fino, rezolucio proponita de la 
Svisa delegacio, INVITANTE LA GE
NERALAN DIREKTORON KOMUNIKI 
LA PETSKRIBON AL LA «TATOJ- 
MEMBROJ KAJ ENTREPRENI... LA 
NECESAJN PREPARLABOROJN POR 
EBLIGI AL LA ĜENERALA K O F E 
RENCO DECIDI DUM ĜIA OKA KUN 
VENO, PRI LA AGOJ FAROTAJ JE 
TIU Cl PETSKRIBO, estis unuanime 
voĉdonita de laborgrupo, kiu devis 
pritrakti la tutan programon de la kul
turaj aktivecoj de UNESKO.

In 22-an. kursfina kuj kristnaska festoj; la 
zu-ait, Mitulvespero.

I uri i inri i — Gi 3-an. parolata ĉareto; la 

12-an. S  r*i Kempeneers pre/r-nios himojn , 
dimanĉon lu 18-rui. partopreno en lu Festeno 

de Verda Ŝtelu, en Antverpeno: la i (/-an. S-ro 
\  UII der St eni p»J, peri* Fiigu kurso: In iri •ttli, 

Generala Kunsido, raportoj, elektoj.
/'film aro. — La 2-an. parolata gazeto: lu 

p a n . S-ro Suniro- s O ro  kuj pm o / • . 

•la iri-an. S-ro Von «for Stompe], perfektigu 
kursoj la 23-nn, S  imi Stern: • Richard
\ \  agne! ». kun diskaj.

'Iliria. —  Lu 2 tiri, purulo).! gazeto: lu

«l-on, Ŝ  ro Adamski. momorĵonglaĵo; lu 10-an, 
S r o  Von der Stam pfi, perfektiga kurso; lu 
13 an. S  ino (uisti-1 manĝigos kurniivalkukujn: 
lu 30-un, F ino Kesteus, Nava promenado tia 

malnova Bruselo.

Genta Grupo Esperantista.
I  iu ĉi grupo organizis novan parolan 

lecionaron de Esperanto; ĝi akazas ĉinmnrde 
en cumbre de la ilata Mezgrada Lernejo. G i 
lecionojn gvidas Sinjorino M. D e Rlicko, Si 
elektis metodon tian ke ne nur la dulingvanoj 
(nederlanda kuj franca) ĉion komprenas, sed 
ankaŭ In unulingvanoj. Lu Grupo daŭrigas 
ankaŭ perleteran lecionaron gvidatan de S ro 
Vandevelde.



K urioza  m atem atika  P ro b lem o
Iam kreditoro postulis de matematikisto la pagon de ŝuldo, kiun li pretendis 

esti de 1.010 frankoj, sed el kiu li rieevis nur 805 i'r. La matematikisto ne 
neis la ciferojn, sed li juĝis ke lia ŝuldo estas likvidita, ĉar Ii jam pagis parton !

La afero alvenis al la tribunalo, kie la advokato de la kreditoro povis 
facile demonstri la rajtojn de sia kliento. Tiam, ĉar la advokato uzis jurajn 
argumentojn por pruvi sian tezon, la matematikisto petis de la juĝisto la 
permeson utiligi Sian sciencon por sia propra defendo. Kaj li tiel rezonadis : 

« Ni difinu per A la tutan sumon postulitan {Idio f r.).
kaj per B la sumon jara pagitan (805 Fr.)

Ni havos : A -f B 1610 f  805 =  2415 
El tio ni tiras : A =  2415 B

kaj B -  2415 — A
Ni multipliku per B la unuan ekvacion kaj per A la duan. Ni havos :

A B =  2415 B — B- 
AB — 2415 A — A-

Dti kvantoj egalaj je tria egalas unu la alian. Sekve :
2415 B — B-* -  2415 A — A- 

Ni povas ŝanĝi ĉiujn signojn, konservante la egalecon. Do :
B* -  2415 B -  A- 2415 A.

Se ni aldonas al ĉiu mernbro de la egaleco la saman kvanton, ni havos 

ĉiam egalecon. Ni aldonu la kvanton : —  Ni havos :

B4 2415 B
12415)"

4 =  A2 — 2415 A -f
(2415)-

4

Sed

Kaj

B'" — 2415 B -f 

A4 — 2415 A -f

(2415)' f  2415 \~
I ”  l B -  2 J

(2415)* /  2415 V-
1 “  \A M 2 J

La du kvadrataj nombroj estas egalaj, iliaj radikaj estas ankaŭ egalaj :
2415 2415

B ,  ~ A -  2

Sekve B - A. Do nenion mi ŝuldas. »
Perpleksa, la juĝisto ĝis nun ne decidi^ Eble inter la legantoj, de « Belga

Esperantisto » sin trovos iu por klarigi la aferon. SEREZANO

EL LA ESPERANTISTA FAMILIO
NEKROLOGO

Sinjorino Nori VVnnseelf*- B arbe! I unebras 

pro lii ’ morto, okazinto an taŭ  kr ikoj monato} 
jam. do sin patrino Sinjorino B arbct, f ji  
gesam ideanoj do In sindonem a kasistino ile 
( io n to  C.ini|Hi. koro kondolencas.

* t- *
La J ia n  do O ktobro mortis on Bruĝo. 

S-ino Mari»» B orkliolu, edrino  de Sro I .oon 

V an \A nssenliovo, am baŭ do lonitnj jaroj 
oomombroj rio lo Bruĝo C impo. D i mftlajior.nta 

sam ideanino regule ĉeesti* In belgajn kaj nnknŭ

ko Iklo jo lilloi n a r tajn  kongresojn. Al Sro V an 
\V;»ssonl»ovo. kaj ni S  irio Sebon)*, ŝin A nt 
verpena parencojn, ni proponias plej kornja 

kondolencojn.
GRATI.'LOJ

( irotulojn ni sondas rti malnovaj esperan 

listoj, kiuj festis sion arĝentan edziĝjubileon 
kaj kmj membriĝis en * i u Verda Stolo » 
ori tompo, kiam S-ino Vomiuvten estis aii 
kornu Iraŭlinn Blanrbe I jn  roi v Estas longo 
for. sori rii Esperas ke niaj geamikoj I Inctor 
kaj Bluhelaj Vomi uy teli ankoraŭ longtempe 

ĝuo* Ieliran kunan vivon en liona buno.



Bibliografio
A N T A  t!  D U N N I. IAR O J -  Romani. «U

LinmurmiC parti tlo I rani isro b a n d id o  Sapivr, 

ri la portugala lingvo tradukis I t Porlo 

Carreiro /Volo. Hdonlnko de Brazila Spiritis

ma Federacio, lo o  paĝoj, t i  n i Ĥ,

Jon lo co  ol la transmondo,

LI tii transo. Umia.umo!. Iji spirita aŭtoro 

de « Antaŭ durnil jaroj •, diktis sian romanon 
al In Brazila mediumo I ranĉiston Camlirlo 

\a v ier . malaltranga kaj nur elemente instruita 
afii isto. kiu jam skribis (ne « verkis d  kuj 
liodiaŭ publikigis kvardek unu verkojn bebiris- 

t i ka jfi, historiajn nii sciemajn.

Lion klarigas al ui enkonduke la tradu
kinto L. ( . Porto Carreiro Nelo.

Ni dri tuj kuj lojale estas udonon!.!) pri 
In tendenco de la Iii >ro.

N ii, kia ujn estu lia opinio pii nia postmorta 

estonto, ni certigas al I,i loganto ke. malfer
minte la volumon, li al gi restos koti mla ĝis 
In lasla jraĝ<>.

La temo rilatas al la spiritisma konsepto 
pri la evoluado de animo al perfektiĝo, peri
do sinsekvaj reenkarniĝoj, Prilrakliĝn.s .stadio 
rle lia evoluado.

I .u okazintajo! lokiĝas, rii Iduno kai Palos 

limi, inter la jaroj 31 kaj ~f) post la naskiĝo 

rle Kristo, kiam Ifi koncernaton animon — 

laŭpretende tiun turni rle hm  i km 11 uei — en 
karni ga s Publio Lei itti I tis Cornelius, romana 
patricio kaj senatano.

Veninte Palestinon, kies klimato, li esperas, 

estos favoru por lia malsuna filineto. Publio 

Lenluliis Cornelius renkontas lie In grandan 

liguron de lesna. I impresa personeco de la 
Nazareta profeto momenton oksamido* la 

Leran romanon. Sed li ne kapablos profiti 
luni oportunaĵon unikan, kaj baldaŭ rek.pliiĝos 
ile la Cezaraj pompoj

Tute nude lia edzino, la milda Livia, avidi* 

tnaJlo.nnos al la novo doktrino sian koron jam 

brilan de intimaj Ĉagrenoj Ŝi laŭiros, ĝis la 
lasta stacio, la kalvarion de la tiamaj kristanoj, 
kaj mortos dispecigilo en la cirko, sub la 
okuloj de sia erizo, la tagon mem kiam tiu

« /JIU R E IS E  » cstos monata revuo belas- 
jjekta por vojaĝo kaj lando-logio, kiu enhavas 
diversajn artikolojn priskribajn kni turismajn 

pri difinitaj landoj aŭ urboj

Lo numero de novembro jiisoperintci, an
taŭmetas sur la kovrilpaĝo. belan vidaĵon de 
Iii ( franda Placo de Bruselo kaj enhavas 

ankaŭ interesan artikolon pri nia Ĉefurbo.

Sed iom sensacia por Jn esperantistoj, en 
tia revuo, estaj la ĉefartikolo, kiu bavas kiel 
ioni longan titolon :

s Lnglish spokon — O n pado trancnis — 
Si parla Italiano -— Nian sprii bi Deutsch — 
N* km fala Fspnnol, kaj < lasi noi Last <, kaj 
sur aparta tria lin... : E S P E R A N T O  PAU  

O L A T A .

Tm ĉi artikulo i-ta* vera pledo por nia 

lingvo. Ta aŭtoro atentigas pri la muliaj mai 
lai dajoj, kiujn ĉiu renkontas ĉe turisma, kiel 
ĉe komerca vojaĝo; pri la rna lfw.il eco akceptigi 

kiel internacian lingvon, unu el lii tiel nomataj 
* grundoj » aŭ dise konate!j lingvoj; kaj tiom 

finne proponas esperanton, por kiu ifi milion 
oj da Iminoj sendis petskribon al t f.N O  ka) 
eri kiu jam korespondas multaj gravaj asocioj, 
inter kiuj eslas cititaj en la revuo • Lii itala 

Koni 11 ni kada O ficejo * I N I I  *. lu Dana 
l i  trista Ligo. la Creruiana « Bundo sbaba. - i  -la 

I ranca foiiriug-Klubo. In Finnaj fervojoj, kini 
metis informilojn en ('.speranto en In stando 

nioj. diversaj urbaj administracioj, kiuj per 
mesas al siaj Esperanto-sci povan! a j policanoj, 
porti brakumon, kaj inuitaj turisma! olii ejoj, 

kiuj eldonis prospektojn n Esperanto1.

ĉi estas publiki' honorata killi aliaj altranguloj 

de lu imperio.

Ekde tiam ni vidas Fuiii io Lenluliis Corne 
lius d rulu p i i  abismo de m albliĉo. Iĝinte 
blinda, li fariĝos, en sin mediumo, lu pen

tanta gastu de siaj pasintaj eraroj. .Sed Lu 
spirito de D  via revenos konsoleme ŝvebi ĉirkaŭ 

li. kaj kian line li silnice mortos, enterigite 
sub la minoj de Pompeja, ni komprenos ki;
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Lu Predikanto (el la Biblio)
I,t< Sankta B iblio  on Esperanto ... ..............................
Orifliittiln Verkaro (kompilis Diellfrli;) lukse bine!..................
Leteroj tle L.I . i/.amenhof (tiu voi.) ...
Fa Batalo tle I V  iro  (( I) D irkon») - .............
FI la B ibia, ...........................................................................................

U  Dramoj (fragm entoj) ....................... ................................ .
FI Kona tbo/ ((r,lem entoj) ...................

Vi tle Zantetdud  (ilustrita) (I., Privati
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H istorio  tle  lo I .ir it iv a  E s p e r a n to  (L. Privati i -s>7 t (JO O ............... 24.—

. II 11)00 l (U ' • 1 1 -

T »r ilb io  tra  h Esperante Maelido (C*. P. c r  Brulu) .............................................................
E sp era n to  rui f a ra  ' 'h izo  jn  t la elklini» ti la L-r i t ir o  literatura (C'. I Degenkamp)

bros ao ,— kari sti,--

L ti E s p e r a n to  M u lta lio  Ĝ ia  historio, orijan i z n Isoj n u n a  S i a to  (sepi, tu p i) (Slti|> Bonilz

BELO A K SPERA N TO - S N STITU TO
26. Oostenstraat • Antvverpen. Poitĉckkonto

lia animo supreniris plian ŝtupon survoje al 
renceto.

••S sji sis

La suprecititaj ĉefroluloj moviĝas llieri- fi» 
tu la  Iluo lin bomaj kaj oka/,aĵoj. pro la mezii 
rita loko ne aludeblaj en la Foiro tle tiu Ĉi 
rrr enreto. M , diru nur ke la majstru m aniero, 

laŭ kiu estas elvokita Iri atnioslero de la 

antikvaj Romo kaj Palestina, lasos al la 
imagema!® impreson de aŭtentikeco kiu jalio 

ricus Sriiii Cecil B de Mille
Jen konklude verko, altnivela Itoi formo 

kaj enhavo, elegante tradukita, kaj el kiu 
ĉiu ĉerpos elektindan substancon; la <4<>ktri- 
nano fidindan gvidilon, la laiko : belan 

legendon kaj ambaŭ ĝuindan legaĵon.
H . C A S T E !..

S U O M I  S V L A S K. A E K U U S /1

D F A 'T S C I i  F R A N C A I S  F O  R U S S K F . - 

E S P E R A N T O  - D A N 'S  K N O U S  K IT A  

U A N O  F .S P A N O l P O R T U G U E S  

a Ŝ L O S I L O  *. —  F  iel es la s  la lo n g e g a  li 

tolo  d e  verketo  d e  n la  k o n a ta  fin n la n d a  sam i 

(learni \  illia» S e lu la .  kiu fin h ava* a lfa b e to  

Ellasiĝi t.I  jn k aj en ĉ iu j supre 'M itaj lin g v o j 

t» .altikita jn frazo jn , k iu jn  orii iam  b ezon os 

dum v o ja ĝ o .

Kun belpa de tiu ĉi libreto devas erii 

i b le  komprenigi 'io  en kiti aijn lando, eldirante 
aŭ m ontrante  um i aŭ  tli versajn el lu ap e rig i ta j

Irazoj.
Kaj ĉar ĉiuj Irazoj ankaŭ estas presilaj en 

oia Esperanta lingvo, ĉiu esperantisto pinas 

ĝin do reri»- uzi.



LE5 ENTREPRISES

D E R K S
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de
K O N S T R U A Ĵ O J

Por viaj csperantajoj, 
libroj, insignoj k. c.

Belga Esperanto
26, Oostenstraat, 26 

A N T V E R P E N O
/fui a n k a ŭ  h a v ig o s  a l  v i  n a c i l i n g \ ' a j n  l i b r o j n ,  

r e v u o j n  k a i  g a z e t a j n ,  k a j  ĉ i a s p e c a n  

s k r i b m a t e r i a l o » .

BRUGGE BRUGES

Hote! du Corne! d'0 r G. FAES
2, Simon Stevinplaats, 2 16, Schoenmarkt, 16

Centra situo - Moderaj prezoj A N T V E R P E N O
----- - Moderna komforto -----

Sidejo ile < Bruga Grupo Esperanti sin > 
Tel. 314.59

--------  Por via MUZIKO,

RADIO kaj GRAMOFONO
-------- --—-—------------------ --------------- —

BELGA ESPERANTO-1 NSTITUTO, koopera societo.
26, Oostcjistroat, Antverpeno.

Jus aperis:
D-ro IVO LAPENNA :

Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo :
Fundamentaj nocioj; lukto por la paco per juraj rimedoj; internaciaj organ

izaĵoj. — Prezo : 70 fr.
Ankaŭ- ĉiujn aliajn Esperanto-eldonajojn oni povas mendi Ce Belga Esperanto- 

Instituto, 26, Oostenstraat, Antverpeno.
Belga Esperanto-Instituto akceptas abonojn al eksterlandaj Esperanto-gazetoj.

Verreries et Miroiterie DESMECHT & C0
iiiiiiiniii mi! mn iiiiniiiiir iii iiii uiiii imi! i i uiiii n in niiiiiiiiiiiu uiiii i iiii i uiiii niiiiii!iii i hihii iiii iiii 11111111111 ii iiii 11
LA t. O U V I E R E S.P.R.L. Tel. n-roj 223.01 • 225.37

Dri esperantaj rmi rto; :

TABULO, por lernejtabuloj; KATOKULO, por signalvitroj.

VOI  A r ĝ e n t e j o  ULTRA MONTES
14, De Keyserlei, Antverpeno. — Tel. 32.76.15 
17, rue d’Arenberg, Bruselo. —- Tel. 12.55.02

ĉ ia sp e c a j  vojagoj al ĉiuj lokoj
Vojaĝkartoj kaj rezervoj por Fervojoj, Aviadiloj kaj Ŝipoj. —



REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA I
A S O C I O  S E N  P R O F I T A  C E L O  |

Prezidento  T iro P . K E M PE N EE R S, 106. rue Geheno! L oi/, L .-Ci: le-Bruselo.
Vic-Prezidanto : S-ro M . J  A  I .D IO T T E , 44, avenuo D e Bruvo, \V iIrijk-A ntverpeno. S
Ĝenerala Sekretario : S-ro FI. SIE! .EN  S, H oiroorstraal, 12, A ntverpeno. S
Sekretario : S-ro Joseph S O  V E E R . rji, rue tiu  (.'lieue, Seraing. =

Kasistino:  S-ino J. L I A S O N , 185, rue Jourdan, Saini G i Ilea Bruselo. S

KOMBINATAJ KOTIZOJ j

Reĝa Belga Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto-Asocio I
I. Sim pla membreco (enhavas membrecon al la loka Grupo <— 

se ekzislas — al la Ligo kaj al la internacia organizaĵo: 
rajtigas ricevi la nacian gazeton < Belga Esperantisto »

A. B. C.

kaj lo internacian kuppnaron por serv o j)..............................

f amilia memhro (same, escepte la g a z e to n )..............................

II. Membreco kun individuo aliĝo ni la internacia organizajo ■ 

n) Membro kun /orlibro : kiel simpla membro; ricevos krome

25 , - 50,— 100,—

50,—

In Jarlibron kaj ĝian aldonon ... 

b) Membro Abonanto : Idei membro kun Jurlibro: ricevos

75 ,—  IBO,— 150,—

krome Ia monatan .internacian gazeton < Esperanto n ... 

i )  M em hro Subtenanto : kiel membro abonanto, pagas pli

165, 100, - 240,—

altan kotizon por helpi la m o v a d o n ........................................... 250,— 275,— 350,—

III Bonfaranta M em bro  memvole aldona* almenaŭ 25 fr. al sia kotizo, speciale por helpi al =j
R. B. L. E . I

Pagu al vta loka grupo; se ne ekzista*. al pnŝtĉekkonto 1357.fr” de Reĝi» Belga I .iRo HI 
Esperantista. =

A. K adetoj (ĝis 18 j.); B Junuloj (ĝis 21 j.): C. (21 j. Icaj pli). =

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO |
D-ro L. f .  Zam enhof, 1830-H)f7. Aŭtoro 

de Esperanto. — Reproduktaĵo siti poŝtkarto, 

tle la bildo de nia Majstro pentrita kaj dona 

cita al Intemacia Esperanto-A Luco, \V icn , de 

artpentristo A cĥ. Bento*. Eldono < Espe-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiii 
Imp. Lielens, a. p, r, L, 18, rue de la Princesse, B ruxelles — T61. : 21.10.SS — 21,87.90

ranto >, Ooslenslr. 26, A ntw erpcn. Prezo : l i  

Fr. a ,—. La sama bildo eslas havebla Idei =  

vera fotografaĵo. Prezo : poSlkartformalo : Fr. =  

io .— : 24 x 30  cm., Fr. 65 ,— : 30 x 40  rni,, S  

Fr. too. Ŝ


